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 טו..........................................................................................רשימת פרסומי�

 ÔÓ„È¯Ù Ï‡È�„– È¯Â·ÈˆÏ ÈË¯Ù‰ ÔÈ· ,ËÙ˘ÓÏ ÌÈÈÁ‰ ÔÈ· 

 1.................................................................................עופר גרוסקופ�, נילי כה�

ÔÂ˘‡¯ ¯Ú˘ :ÈË¯Ù ËÙ˘Ó 

1. ‰ÊÂÁ ˙¯Ù‰ Ï˘· ˙ÂÙÂ¯˙ 

 17......................................................."תרופות בשל הפרת חוזה"מ� דניאל פריד

 Rights and Remedies”..........................................................39“ דניאל פרידמ�

 ;  מהזכות לתרופה–תרופות בשל הפרת חוזה "נילי כה� 

 57......................................................................."מחוק התרופות לקוד האזרחי

2. ˙ÈÊÂÁ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ‰�˜Ó ‰Ó ?‰ÏÈÚÈ‰ ‰¯Ù‰‰ ˙¯Â˙ ÏÚÂ ÌÂÈ˜‰ Ò¯Ë�È‡ ÏÚ 

 The Efficient Breach Fallacy”............................................113“ דניאל פרידמ�

 141............................................"אינטרס הקיו� בפיצויי� חוזיי�"דניאל פרידמ� 

 171.................................."'?הפרות יעילות'  לחוזה צדדי�ירצומתי "אריאל פורת 

 197................"בזכות ההגנה על זכאויות באמצעות כללי קניי�"זמיר �דפנה לוינסו�

3. ‰¯ÂÓ˙ 

 223............................" הישראלית החדשהבחקיקהורת התמורה ת" דניאל פרידמ�

 255........"וזכות שביושר' עסקאות נוגדות, 'נת מקרקעי�התחייבות למת"נינה זלצמ� 

4. ˙ÂÈÂÎÊ ˙Â¯Á˙ 

  הערות בדבר זכויות הבעלי� המקורי כלפי צד שלישי" דניאל פרידמ�

 303..............................................................."החקיקה הישראלית החדשהלאור 

 נפתולי הפסיקה  ,השפעת החוק: 'תחרות זכויות'"מנח� מאוטנר 

 331...................................................................."בית המשפטויחסי האקדמיה ו
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5. ÏÂÒÙ ‰ÊÂÁ 

 צאות אי חוקיות בדי� הישראלי לאור הוראות ות"ניאל פרידמ� ד

 371.....................................................")חלק כללי(חוק החוזי�  ל31�30סעיפי� 

 423......................" אחרי שלושי� שנה–חוקי ותוצאותיו  החוזה הבלתי" איל זמיר

6. ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÊÂÁ 

 465..........................................."האחידי� סוגיות בתחו� החוזי�" דניאל פרידמ�

 483..................................."תקנת הציבורתו� לב ו, אחידי� �חוזי" דניאל פרידמ�

 הא� ומתי להתערב בתנאי� מקפחי� בחוזה אחיד "דיויד גילה 

 491.............................................."והיתרו� בסעד כספי נגד קיפוח, בשוק תחרותי

7 . ¯Â·Èˆ· ÌÈÚÂ„È 

 519.............................................." בציבור בדי� הישראליהידועה"דניאל פרידמ� 

 � בי� תחלי� ותגובת נגד : הסדרה אזרחית של הזוגיות"שחר ליפשי

 549......................................................................................"עצמאיתלחלופה 

8. ËÙ˘Ó· ‡ÏÂ ¯˘ÂÚ ˙ÈÈ˘Ú È�È„ Ï˘ ÈÏÏÎ‰ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ 

  585...........................4, 3, 1פרקי� , „ËÙ˘Ó· ‡ÏÂ ¯˘ÂÚ ˙ÈÈ˘Ú È�È דניאל פרידמ�

 653........................................................."מניעת התעשרות שלא כדי�"חנו� דג� 

9. ˙ÏÂÊ‰ ˘ÂÎ¯ ˙ÏÈË� 

  Restitution of Benefits Obtained Through the“ דניאל פרידמ�

Appropriation of Property or the Commission of a Wrong”.......................689 

 � 761.........................................."התעשרות מנטילת רכוש הזולת"עופר גרוסקופ

È�˘ ¯Ú˘ :È¯Â·Èˆ ËÙ˘Ó 

1. ÈË¯Ù‰ ¯Â˘ÈÓ· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÈÂ˘¯ 

 תחולת� של חובות מ� המשפט הציבורי "דניאל פרידמ� 

 815..................................................."על רשות ציבורית הפועלת במישור הפרטי

 845..............................................." הפרטיבמשפטהרשות הציבורית "אהר� ברק 

 855..............................."המדינה היא לא עסק פרטי"ער� דוידי , אמנו� רובינשטיי�
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2. ¯Â·Èˆ È„·ÂÚ ˙ÂÈ¯Á‡ 

 881......................"אחריות עובדי ציבור בנזיקי�"דניאל פרידמ� , אמנו� רובינשטיי�

 901................................................."אחריות עובדי ציבור בנזיקי�"יצחק אנגלרד 

3 . ÈÏÈÏÙ ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰ 

 913................................"דה לדי� פלילישיקול דעת שיפוטי בהעמ"דניאל פרידמ� 

 935......................................"?לובכ ידו – הפלילי המשפט הא�"מרדכי קרמניצר 

4 . ÌÈÒ¯Ë�È‡ È„Â‚È� 

על המגרעות של טיפול בניגודי ענייני� בעזרת חומות "עמרי ידלי� , שרו� חנס

 961....................................................."מוועדת בייסקי ועד רפורמת בכר :סיניות

5. È‡·ˆ ˙Â¯È˘ 

 1005..............................." חובה בתנאי שירות'בהתנדבות'שירות "דניאל פרידמ� 

 1015..........."שירות נשי� במקצועות לחימה ושוויו� בחלוקת הנטל"דניאל פרידמ� 

 1029.............."בי� צדק אישי לצדק חלוקתי: בישראל ישירות צבא"ארז �דפנה ברק

È˘ÈÏ˘ ¯Ú˘ :�˙‰ È¯ÂÙÈÒ"Í 

 1049..........................................."הנבואה בתהפוכות ההיסטוריה"דניאל פרידמ� 

 1079...."זיטיבי וענישה אלוהיתחוק פו, טבעיעל חוק : צדק בלוע האדמה"שי לביא 

˙ÂÁ˙ÙÓ..............................................................................................1109 

 1111...........................................................................................מפתח חקיקה

 1133...........................................................................................מפתח פסיקה

 1165...........................................................................................מפתח ספרות

 1213..........................................................................................מפתח ענייני�




